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Fundamentare  
Trebuie desemnată o persoană (o echipă) responsabilă cu Programele Educaţionale şi cu Planurile 
de Învăţământ pentru fiecare facultate (din care trebuie să facă parte în mod obligatoriu prodecanul 
responsabil cu problemele de învăţământ).  
Persoana(ele) responsabilă cu Programele Educaţionale şi Planurile de Învăţământ elaborează şi 
transmite fiecărei catedre, cu cel puţin patru luni înainte, o scrisoare oficială de invitaţie (notă de 
comandă) în vederea susţinerii cursului menţionat în planurile de învăţământ. Nota de comandă 
conţine instrucţiuni specifice de elaborare a programei analitice.  
Şeful catedrei analizează scrisoarea şi desemnează un cadru didactic pentru predarea cursului 
respectiv, în termen de cel mult o lună da la primirea notificării.  
Cadrul didactic desemnat realizează un studiu de fundamentare a Programei Analitice bazat pe:  

• analiza documentelor normative şi reglatoare cu referire le procesele educaţionale în 
învăţământul superior; 

• analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi (studenţii înmatriculaţi 
la ASEM şi firme sau organizaţii interesate); 

• analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniu;  
• analiza metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu;  
• analiza comparativă a programei analitice pe baza unor modele de la universităţi de prestigiu 

din ţară şi străinătate;  
• analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor studenţilor cu privire la îmbunătăţirea cursului 

respectiv;  
• analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor de îmbunătăţire a cursului respectiv venite din 

partea unor specialişti externi sau consultanţi;  
• analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anului universitar precedent şi luarea 

măsurilor corective. 
 

Elaborare  
Fiecare cadru didactic desemnat (titular de curs) întocmeşte programa analitică pe baza 

datelor din studiul de fundamentare, având în vedere următoarele aspecte:  
• specificul domeniului vizat;  
• durata şi structura cursului în conformitate cu planul de învăţământ;  
• modul de corelare a efortului studenţilor în relaţie cu numărul de credite prevăzut în planul 

de învăţământ;  
• disponibilitatea şi modul de alocare a resurselor.  

Se vor realiza trei paşi principali în planificarea  programei analitice: 
1. predeterminarea rezultatelor - decizia asupra rezultatelor pe care trebuie să le atingă studenţii; 

alegerea dintr-o gamă largă de finalităţi a acelora relevante; 
2. asigurarea situaţiilor relevante de învăţare - decizia asupra modului în care studenţii trebuie să 

fie sprijiniţi pentru a atinge acele rezultate (decizia asupra conţinutului şi a strategiilor de 
predare-învăţare); învăţarea unei competenţe presupune: asimilarea de cunoştinţe relevante; 
dezvoltarea de deprinderi necesare pentru a însuşi şi pentru a aplica acele cunoştinţe; 
dezvoltarea de valori şi atitudini necesare pentru a acţiona efectiv şi responsabil; 

3. stabilirea modului de evaluare - decizia asupra modului în care se va determina dacă şi când 
studenţii au atins rezultatele vizate (decizia asupra procedurilor de evaluare şi raportare); 
evaluarea comportamentelor esenţiale se realizează prin: colectarea datelor, organizare, analiză, 
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raportarea rezultatelor la cele intenţionate, aplicarea în situaţii de viaţă reale. Studentul este 
încurajat să participe activ la procesul de învăţare, să stabilească corelaţii între conţinuturi, să 
dobândească abilitatea de a învăţa să înveţe. 

Programa analitică se va elabora în conformitate cu modelul propus în documentul 7.5.1 Programa 
Analitică. 
 
Avizare/Aprobare  

• Programa analitică este prezentată de către cadrul didactic şefului de catedră cu cel puţin 
două luni înainte de începerea susţinerii cursului respectiv.  

• Programa analitică este analizată de către şeful de catedră şi experţi (desemnaţi de catedră). 
Ei identifică neconformităţi şi o returnează (în cel mult două săptămâni de la data primirii), 
dacă este cazul, spre analiză şi modificare cadrului didactic de care a fost elaborată. Dacă nu 
este cazul, o transmite pentru aprobare şi analiză persoanelor în drept.  

• Programele analitice sunt prezentate de către şeful de catedră persoanei/echipei desemnate la 
nivelul facultăţii cu cel puţin o lună înainte de începerea anului universitar.  

• Programele analitice sunt analizate de membrii echipei care identifică neconformităţile şi le 
returnează, dacă este cazul, spre analiză şi modificare.  

• În cazul în care nu sunt identificate neconformităţi, echipa recomandă Consiliului Facultăţii 
aprobarea programelor analitice.  

• Programele analitice sunt analizate de membrii Consiliului Facultăţii care identifică 
neconformităţile şi le returnează, dacă este cazul, sau le aprobă. 

 


